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A implantação'�lda'�"si:(ler�D-rgia no Brasil
'.

.

o TeSOurO 'Nacional' ficará solidaria_ente rapo_lavei, na. qualidade de fiador, pelo pagameDtG.�
Ie� promlslOrlas que a Companbla Sldeu�ca N�onal vai emitir Rio. o Presidente da- que o governo brasíleí '

Republica acaba de esst roo desperta atualmente
nar um deereto.leí dís nos otrculoe financeiro.
pondo que o Tesouro Na- dos Estados Unidos, não
cíoual Iícarä sorídarte- teríamos conseguido a8

mente respousavel, na tacíltdades e vantagens
qualídade de fiddor, pe que n08 permttítam dar
lo pagamento da8 letras ao problema a solução
promíssoetas que a, Com. nacionalista que todos

_ panhia Siderurglca Na, almejavam.
-;- ,Caixa 12 -,- Tel> cCorpovo·

.

-.- Redator: )oao Cres�o síonal vai emitir para o Nil mesma época em
�������������������=���������������� -,-----��� .financ�men'o da aqu�� que furam �iclados nos

ADo XXIII - Jaral�".... Sabado,
.

5 de Julho lIe 1'41 ,- S. Catarina .... N. 1.084 çAo aos Estados Unidos Estados Unidos os enten·
�������������������===������,�����=���������������.��� do ma�tial e equip� �me�os enke o s�Ou�

mentos da Usina de Volta lhérme Gainle e a díre
Redonda. . toría do Banco de Expor

. Nestas condloões, ·fica tação ß ImportaçAo, um
o empresttmo obttdo pela outro patz

.

sul-ameríea..

;� Companhia Siderurgica no tentou negociar com

Nacional no Banco de o mesmo estabeleeímen
Exportação e Importa- to de credito um empres
çäo reveatido da garen- timo que se destin.ava a

tia oficial do goveno construeão de uma usl..
brasileiro. na síderurgtca em seu

Prossegue, pois, com territorib. NAo obstante
. segurança, o pl-ano tra- apresentar o pafz em

çado para a im,plantaçAo questão, favoraveis CGO

da granda slderurgica dições pa�a essa inicia,
no Brasil. O poder pu Uva, ínelusíve a exlsten-

o blico vem orientando cia de jazidas. .de mtne
carinhosamente todos os rio de "r�rro. e carvãe,
trabalhos Deste sentido não lhe foi pôssivél ehe
dando as . negociações gar a üm acordo cem o

etetuades e ás que. se Banco e, por este moti..
estão realizando o pres vo, foi obrigado a trans
tígío' do seu apoio � a ferir a construção da u..

., segurança da sua garan- síns. para data -não fixa"
�, .'-
.Quan.�O ,e es.cr.ever a' '. ',Ist.9;: .�pa(�,. ':q�e nia

hIstoria
.
da soluQão que basta a riqueza em mine·

o Presidente Getulio rio de ferro e carvAo pa..

Vargas encontrou para. ra a constraçAo dagran..

a grande siderurgica no de siderurgia. FatQ!!ell
Brasil, var-se á quã-o efi- outros - credito e con·
ciente' e p"oveitos9. foi fiança - sAo necesss'
a açAo do seu governo !i08,. e estes existem nO
neste terreno. NA<? lla e·, Brasil, . plenos e abu!Jl�
xagero em declara.r que', dantes.' �t

�8taléi1'08 do Reieh nlo fora () prestigio' 'de

Dlretor ..proprietario: HONORATO TOMELIN

A sorte do Inundo' N'OTl,CIAS DA. GUERRA
A atitude da Alemanha Imperiettsta nos Estados

eontra a Rússia, S€, por Bálticos, sem esquecer
um lado, vai exigir no o derrame de crimes e

vos sacrtäetos ao povo de. assaltos prepersdo
germânico, por outro, irá para a Europa ocinuen
recompor, ao conceito tal lIuand.o fosse míster
de seus príneípíes e de Intervir pela prática de

.

BUl:!. tradição; {) nacíonal. doutrinas sanguinárias Da

s90i8:I.�m6, No SElU ·'r.J�r� condução: de {,1sises en

Kampf", liitler, 80 rete- tregues á' fome f, á de
rtr se á Rússia de Stalin, sordem.
!iI.obre possívets acordos Hltlet, que bem conhe
entre os dois paízes. es- cía o seu eventual alta
crevle: "Não se pode tra do.. percebeu que o -co

tar -eom alguém cujo úni- losso '. moseuvíta> - cc

eo tnteresse é a destrui- tosse pela astúcia - pre
çAo da outra parte. Não parave-: um ,golpe de
se trata, sobretudo, com de surpresa centra o

·lndlviduos para· quem üníco baluarte da civiH
nenhum aecedosesta 89., zà.ção. cli8\� no, conti
grado, po-rque, neste:mun ne·llte europim. E, ago�

.
do eleA não são, OS l'epre- ra. do.sucesso.das armas

sentantes da bonra' e da de Hitler; quefram
-

ou

verdade, mas, . antes, os não os-seus:impenitenteB
da mentiras, do engano, inimigos, .. depend.erá li

do ·,roubo, do ban�fUsmo sorte, .do. Mnndo: ou a

da. pilhagem. O homem vida, dentro da oraem a

que acredita poder ligar- .da discipUn8., construjd6�
se por tratados a puasi- sobre prinCípios dt) ;alta
tas parece se com a ár moral coletiva, I) 11 . a B I· 3 (T O

.

er Im, " agencia I . l
�

dvare que ensaiasse COD· morte, o luto, üs i Il<cên- alemã) _ Aviões britani 8ubmartno a �mao. mtm os

cluir em seu pr-oveito um diOB 08 saques - cnmo cos incUiSioDl1<ram na noi.,
.

compromÍsRo com G �-Vi8- na Espanha rubra - doe te passada sob:e' cidades vas e jn_cerldiari��, o ata'! Berlim, 3 (T. O, agencia
go". prOC8SS(),s cr;munistu, da' Alerranha Ocidetl,tal, i que 11 ao Sel1ltlo reE!!IJ'! alêmã) - Do Quartel do,
Aaliança germa.no· rus· Wlad/mlr Bernardes lançando bombas explosi I tado, ap.eogs alga.rls da.n?� forhrer () alto comando·

88, assinada sob o impe· , em bal,ros r.esnd-eu.cHus, alemão comunica que tro
rio de circunstäncia.s mi. Dr. Arno Pedro· Hoeschl um ferido dtil pas alemães e rumanas a

lit8re�, momentâneas, po- travessaram o rio Dritli.
rem gravíssimas á ÍntB- Berlim, :1 (L 0, agencia
grtdade do ,Reich, não, alemã) - A Ihf fi;'; naHe Roma, 3 (T. O, agencia
foi uma vitórIa de Hitler, passada lançou bombas alemã) O alto comando �

. .:....�.:_' � _

do ponto de_vista.,l\1úéial de grande altuT-l} sobre a italiano comunicél qu.e seus .Já-ta· DIa-'be ....." ••
•

.. :..:
-e poltti.el! •. -Ape6-&s _� J1Ufo, .' A1-tma"Mba Setel}trional, da- t bcunbiUdetros atacaram a

-'- ...�� . pOp, e� . ��.Q,� �,
ocort�n'ela ,8ervill á es nificalldo unicamen�e resi ilha de Chipre. Na africa _ Colégio Divina ....ovldencia.
tratl'glca bélica e econô Qetrcias fasendo varias vi I setentrional a aviação do ;

,
.

mica d-e uma la8e do timas na população civil eixo atingiu em Torbruk Realiza·se amanhã a fes- E' de esperar que o nos.
grande conflito em que I

.

I p')siçõ�S' e instalacõp& de ta popular promovida pelas so POVO. ocorra amanhã aOl
o ·cfuehrer. empenhava' Berlim, 3 (T. O. agencia aba�tecimento e ba�erias 'I�mãs do cColegio Uivina' pate'o do cOolegio Divina
8 vida e a sorte do seu alemã) - A aviação àtemâ . inimigas. A oeste de MeSsà 'Providencia., cujo re.sulta P(ovidencia, levando o �eu
povo .. Qué o acordo fôra bombardeou importantes \ Matruk aparelhos britani do reverterá em beneficio amparo á obra de abnega'
Urmado com., um parasi-

I objetiv?s m�lit3'res :.ss�m Itos in:::�r�iunar�m so�.jn _des.se ,conceituade educan· ção que �lj se tfetua e que
ta de .primo carteJlo»,

1
como Istalüçoe.;; portuarl3S

I
tensa atIVIdade da al'ttlha- dallo )araguense. ,'á nossa luvun�ude presta

potado de dodas' �8' Cri- na cos�a 'ocidental da In- ria no setor .de Nolchelit Pela manhã serão resa relevantes ser_viços c�,"sti,

rateriBti,C&8 de um bár I glaterra,
.

I GOl1dor.
.

das missas ás ö, 7,30 e 9 tuindo' só por .. isso em
baro da paor 8specie,

I
.

I ., hor"s ..Em, seguina n9 'p� jus.to orgúlho' doa terra. .de
via se logo, nos seus pro Be!lim, 3 -(T. O, agencia I

.

Be_!'lim, 3 (T f? agencia, teo do Colegio terão_inicio Jaraguâ.· "

•.. �_
"

ceS80S de o�uDação da

1
alem�) - A bordo do por 1 alerna) - Na nOIte passa ag festas que contarao C9

metade da Polônia, Cer- t,a avião . .fll�jus. ancorad�. ,da foi' afuríd�do .n�: canal rifas, leilão de prendas, ti-.' Jantar na eDlbai..to escritor francês. co- no porto de Olpraltar :,ve- Sãú JClf"ge um navIo mer ro ao alvQ e roda de for-
. I _=mentando a, chegS,d.a.dos I' ,.

rificou·se umq explosão no canle britaniço com 5:.600 tuna, havendo, em elegan, xada � e....
rUISos a' Lwow e a aI depGsitö da combustível toneladas" por' cinco' bom tes bau?cas. 'café, dôces, Rio, 1 - Oferecido ao

guns distrito petrolireros
I
no momento em que, um hardeiros a4emães que o bebidas e refeições com ·sr. Lourival Fontes e sra.

da Oalicja oriental, os avião displlnha se a dego- atingiram em cheio.' pieta á disposisão do pu re,alizou se hoje um jaliltar
quai8 haviam cuatad? l'ar.;_perecera,�.o piloto. d,q .blico. na embaixada. alemã, .com-
muito sangue aos ale· aVlflo,' u(n ohdlal do ppn�í Berlim, 2 ($tefani agen p�recendo. all.'m dos, con.-,

mAes, acentuava que os laviões, 3"mar'inheiros e ou cia"italiana).- Duranteos selheiros dos, consel.heirös,
dirigentes do III Reich I tros 3 ·trJpula�tes ,r�cebe ultimos combates nà frente JUita da Alemánha, figura5 da
nAo deviam ver com f ram ferimentos. . . .

ruisa. uma·div·isão da Pru- bODlenale. nossa �ociedade bem como"
olhos, a desenvoltura, o

I'
,

'
o

! "j'
. �sia oriental se distiuguio represGnta,ntfs diplom$ii

_cinierne com que Steltn

..
_.

o

'd')e'ne·'.:
\'r

.-.
de um modo particular; :"migos' e admiradores CDS de outros paises.. Re·

e�preendera a bolche _IJP '8
destruindo 114 carros de do dr. Arno Pedro Hoe: cabidos pelo H. e sra Pro'

vizaçAo das províncias I assalto.
.

schi;. Juiz do Direito ,da fer, os convidados demo-
1 h j h·

_.

C"d
.

raram·se em palestra numque e e av a gan o elO Por ato de sexta,kira ultima da Interventoria I
0_." r

.
.

omarca, removI o agora
d d t d ZAGREB 2 <Stefanl') . It'" ã dos salões de recepção daga .0 n8 a, por u o,., na Feder�l. no Estado, foi removido para a comarca 'I ... � \. I

' para a)al v o promover-
csmptuiha da PDlônia. Do de HaJaI, o 8r. dr.'Aruo Pedro Hoescbl, Juiz de '��"J \ Em um apekl dirigido lhe -

uma homenagem no emba-ixac;la, dirigindo·se em

que roram os morticlnlo8 Direito de Jaraguá. '
. I" povo croata o Pog!avník. decorrer da próxima .sema- seguida á �ala onde se re-

I anuncl'""u ter "provado a' S lã B h alizou o flgl!pe. Entre osem ma.ssa, os saques e O ato da !llt?-tV:1:�ntol'la, J'usto embora, vem I'
. "" o

.

na, �o a o U r. .

d b· b c nstituiça-o das unl'rf'ades C t á h presentes notavam se. 0888 cenS8 e Slxa ruta· nôs privar do nlsgistrado integro como poucos que 'I
!f

. .� ons ar 8 omenagem
lidade (\corrido8 ns Po- o'esta comarca, -em qnasi seis anos, soube firmar ! militares, formadas de vo de um jantar, sendo, nessa homenagçadös, O. ministro
lônta .. Do que roram os se pela retidão de ca.hHer e sübria . de interpr€-jl

luntarios deste pais, que ocasião oferecido ao home da Rumania, sr. Borcianu-"
morticlnt08 ilm massa, taçAo dos princípios da sA jastiça. dev�rãö participar da guer- nageodo, como prova de e muitos C!utros !ultos de
os s8ques " as cenas de Està ·de parabeu8 a COm1lfCa de 1t8ja.i ünde

'I
ra contra o bolchevismo. estima da gente jaraguaen- d.estaque d,plomatlco e Bp

b,Üxa brutalidade ocorri- certamente, continuará o dr. Arno Hoeschl fi mi se, o an!'1 de grão. clld.
dos na Po!ônia sovietlz8 nistrar justiça com a mesma tntejress de iU08 é RQma, 2 (Stefani agenCia JU'lta essa homenagem .:..,__.;_ _

da em nome da neces- principios 88biamente ouvidos .nos me8tr� do I
italiana) - Por um acordo que será prestada ao Dr.

sidade de ama rápida Direito, '
com os govuno� italiano Arno I-!oeschl. e qu� de

espan.s�o do .comunismo -Correio do POV(I. que tem no dr. Arno Hoe'l
e .alemão, a SIav2quia de fato tem dIreito pela ma

sobr� o OCidente, nos schI alem dß juiz capaz e ret{" () flmign leal, &_ cidiu reconhecer o gover neira como soube Jazer
dAo conts. um sem nu presenta-lhe um abraço de felicitaQão e faz VfJtos \

UM CAlICE POR DIA ,no nacional da republica jUstiça nesta comarca em

q1�ro de relatório8 dAe de todas as felicidades na C0mnrca que vae dJri 'I DÁ SAUDE E ALEGRIA chineza, presidida p o r mais de cinco anos:
origem neutra e germa 19ir. , i"!",�_ Wang Tching Wei,
nica, Nio 8&tisfeito de A vi&ita do ministr opossair 8 Polônia, $ta BX�.JOQOC��UC6COC6COCOCOC6C(I��X�KX Berlim, 2 (Stefani agencia UUn, menosprezando o Jt KX italiana) - Durante estes ngaro

�:�)��i�Ol�:d;�j��:i�d��, I L iq u idaçãO Ge ra,l i �:��d:��:er�i�eisA����t��� deP��pa��6����s ���i��aram além do. cumprfmen- No�te, sete navios merCán dos fi d eiX8,r para o pro,'&0 de ordens millt6rBs t
.

b tes, num total de 40 mil· ximo nr. a reportagem que
Da luta contra o inimigo, em sapa os para sen oras e criaDas. . toneladas, pertelJcente a fizemos du ft:Jcente visJt6.:acabou i!lvadindo a Fin- um comboio britanico. Um do ministro ungarn a. [WS
lándia e, maís tarde, a Pneus' ,B .r as'· J" outro navio de grande to- sa cidade.
Rumánia, enéorporad0ai' ..

' I nelagem ficou fortemente
URSS a ßes86r ábla.Opor· damnificado. -------_.;..;.-----,--------

tunista sem escrúpulos' I' vende ainda pol' pr.prftC ta....o·r·ave.·s.ele 8oube. desde o irrom· �1IiiII' ...

pimento da. guérra, ex '

pl[lr�_r uma ali8n�fi eéo :
x

li. UlJCIl. ,para . cavar s j iS.;. .

..
.

: a�c�r��� a8,s�a��U�cé������:�����
,�;;..:;�.- -

,.'
. . , .. .

Berlim; 29 (T. O. 'agen
cia alemã) - Informa seide fonte acreditada que até
ontem á tarde participavam
da luta contra a Russia,
dá nações do continente
europeu não estando pomo
preendidaá nesse numere

os cinco paises ocupados,
França, Holanda, Noruega,
Belgíca e Greci -, cuj-a po
tencia 'bélica se encontra
a disposição da Alemanha.
Desses dez estados, sete
já se encontram em guerra
e tres demonstraram sua

simpatia em fa�or dos na

zistas.

Nova lork, 3 (T. O, agen
eia alemã) - Comunica
se o afundamento de 3 na·
vios a serviço da Inglater
ra, sendo o cargueiro gre-

'

go Pointoobs, torpedeado
no atlantico; o cairo city e

o grand�, cargueiro Theo·
nis.

.

- .,:.
.,.'!

losUfoto Rocha I.oures
Exculsi'IJamente para molestiall de olhos, ou'lJido8,

naris e gargantà.
Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de

sua especialidade.
Richlin. Rua do Principe. Fone, 334. JOINVILLE

Ouvidos - N�riz - Gargar(ta - Olhos - pores de caQ«;ça rebeldes
.

.
CLINICA ESPECIALISADA .

DR. SADALLA AMIN
Farmacia de Plantão
I:.sbrá de plantão ama .

nhã· GI Fat.nacia C.entral,'
CONTINUA E�JOI�VILLE

Consultas: Jewnymo Coelho; 60 � ,Res.: Abdo'n Baptista I�

.ljJj -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



com
Já começou a �ormidaveJ liqui9�çfio:' semes ..�.:paa"'dade de ". "Ué.de

chamados a qualqu.e hora do. di� nu, tra ,
ROite, ':.

trai da CASA DAS SEDAS, a maior easa 'dB Es- ....

tado, que fica lá na Rua do Principe , '. jl
"

1100 *' 450 watts I'
..

Quando forres a Joinville não deixem de I, .

.

'

.

VIsitar a Casa das Sedas, pois ela. \lOS oferece as 11111 6, 11, 110, 110 li1!.maiores vantagens'. _ Fazendas desde 500 reis o
121 volts III imetro:-- Sedas ldt!sde 2$500. -,.- Cobertores a 4$opo i

III iIIlÉ inçrivel, só vendo mesmo. 'III Peçam démonstrações aos Distrib\{idC)J'��: I.' 1211'Precurem somente a CASA DAS SEDAS,

I'
IZII,:

·Y. Bua do Principe I .' C'I H
.'

k S A
lXI 'Bua .do 'Pr':.-..ipe,·�51.· Joinv.llle·,

til 'a'r '0.S. oe{.pc.e· .... :.. ..11 .
.

au_ •
.

•

C�re '. seus males e poupe seu ..
bom "dirih�irö !XI

. " . -. ,
.

.

. til
'

. ,., Matriz: fLORIANOPOLIS' ! III ii ,'. ." .

, comprando na III Filiaes: BLUMENAU. JOINVILLf, ORUZEIRO, LAGUNA, 111! 1-'-'
.

. ." .

� .

.
r

'III',. . 'SÃO FRANCISÇ9 -::- .Mostruanoem !U�ARÃ(j 'ii': .'111.
'.

'ESTREL
.. !� HOT.�L�,q, .

l'arDiada : Nova &XI",. ;";
.. (' Endereço' telegrafico: ,HOEPCKE. E3D

.

II]
. ,.

r.
'

,._, ! ' • ,IZII! __

.

Proprietario: 'PAULO T: ,POSITO --

•
. \

" de ROBERT,O M. HORST ,:111
.

121 i1� Dal
. , -

O
ti que dispõe de maior sortimento na praça e oferece 11II1III11il1l1i1l.l1lJ1II

.

'1II1i1�iI1IIlfIllJlIfml �EST���R;��:E:o p�:�� terreo
seus artigos á oreçós vantajosos.

'

. Telefone do Hotel, 1371 Telefone do Restaurante,1420
Rua Marec,",hal' Deodoro, 30

.

Jaràguá "�,'a" � ; .

H t I C
.

t
.

J I A TODA HORA' .

rlv : .,' O I . e:-::. e11 ru .

"�I ,Canja- Camiirão-'pei�e - Bifes dive;sos" Frango de
,

I

Dr. Alcibiades' Martins Fontes SENT'IR SE 1
'grelha - Galinha com petit pois· Macarão á ilalia.na-

A D V O G A. O O
.

" �. . Proprietarlo :.pSCAR' MA i�HI A S filet de peixe Ornlette : Churasco- Saladas diver-
BONS QUART�S • -- S'OA MEZA II sas

.

frios sortidos ,
v

B�"M ••• -.
.

ASSEtO' _ PROMPTIDÂO I�"ça ·J5 de Novembro, 24:: Florianopo!!],
, PREÇOS MpDIÇOS .

f'

Dista 1 minuto da estação férrea e d-:r agencia da' ��������I!I!I�Q��r!�r!�[!I!l[!�
Rua 'CeI. =��:nJ�:::.' Jaraguá � Pauto 'flering

, �
.

' 'l� CaixaPo5'tal29 Q Rua 15 de, Novembro 808 �, e Blumenau ._- Santa Catarina iJ

d:.ImCA emURGICÁ 1I1! Tia_ e vernizes -- Materiaes !l

do I� para pinturas' em geral
' Jl

Dr. RENATO CAMARA I� Tintas em bjsaaps , �
, •

DIRECTOR DP HOSPITAL S. JOSE' !� . para artistas ,�Operações, Doenças de' senhoras, II ��l:.iJl;.)iJ��JÃiJO���':.!:;iIiJWliiJ�iJ'Partos
I �

1
I

!

Incomparável descobtltà do
Srande cirurgião ítaltane

PEDRO GARBAZZA

A' VENDA !'lAg PR'NCrPAES F'ARMACIAS E DROGARl�S
Distril.Kud"l'cs ARAUJO FREITAS & C .. '. RIO

""""",_""""""_�:IIUIM IIIW'n=mnrtvz;

Encarrega�se-.de ,ledo e qU!lI�er servlço- relativo
!. "", ""�,,,,� a,,-,,sua pfof!sSa€l. '.,'.' ,·.·.v'.. I

� < Atc;nde .
é$' pêssôas do' inter.i�",: que desejarem '. naturalisar-

!t, receber e·obter"subvenções; cofnpra e venda· de títulos dal
divida pública, Regis.trQ. de títulos e diplomas, cobranças, serviços,
•.erais, perante o S�premo Tribunal. Federal e .tl;ldo que, -se !ela�
(1one.�om esta�el�Clm�W9,�( dlõ emIne? secundário ou supertor ,

; Ocrrespendentes em todos os Estados do Brasil

tscritQfit AV. Oraç.a.,.AraJnh�; 26.-( 11.0 and�r S'alas .Ú.o.�e... lfJ9-
Tel. 2-7842 Edificio D Pedro II-Rio de Janeiro. C. Postal N. 3897

(sob' insprção
.

federal permanente)
li Diretor: Dr. Luiz .Agibál Calderari

.J. i. "

llua Com. Araujo ·n· 176 �. CURiTIBA - Paraná
. .

Estão· em pleno ,funcionamento as aulas de
..

..
. ., ".

admissão á h. serie do Curso Fundamental
I ,

Nos. mezes �e
.

Oezémbro e,' JIfneiro 3e aulas �este
.

cQrso são GRATUITAS., E "
.

I'aculdade de COmercia do Para.. '

(ESCOLA REMINGTON)
.

d:' I I .

.' fiscalisada pelo Governo federal

CURSOS: ,Propec:teutico1 Perito Cont�dor e Au·
�iliar de comércío. Internato e Externato. I

para .iluminar seu lar, sitio,. fazenda, eee,
, Funcionar seu radio,""

-

".'< '";
Caa:regar batea:�!_!1� automovel� radio, 'etc� 'I\,/, TaES
MODELOS.

�

" O �.ortiricaJ'te,' dot6
._ ./� �r..co�tDepauperãil.bS\. I

. .J(,urastltenitol...
� TiÍntf5�' Y14(9.í e' vcd·

.. fiQt� Ya�.. de �U!
1.' ·�§a� r: 4@ffleU y\60R

Physico
.

e Mental.

i_..,jj.....u-oU!lU_......"._...._I.a.....c;:Tonillque-se - Robusteça·", é

A' V��NDA, NÁS 'PRINCipiE$" f.ARMÁ�Ct\5j"', E, ))RoqIffi'Á:-s'" .:

. ''.;< Distrrburdores .. -ARAUJO FREHTAS &: Co-RI;')'" ',"'1.;'
..
_"_.",-_.��'

I
.

. ." 'T-'i '. ,r...,.:.. I- _.-....... "-: 'f ':

.

'1', ':'

·IDr..,waI4�mi"o���l.'zUf'é�bi.n
I' . Medico
i' ;

Consulto: io e residencis : ,- Rua Marechal Deodoro
11..

I ','

. Dr. Paulo,Medeiros'!
,

I

'

,

H

....

�

•

I ,\,
•
0,0 ...�

1 ')" • r' •
�

.' ADVOGADO 1 # f.

'" ,
.,

• ter

ASPECTO
SAUDAVEL'

Todos quartos de aparramenios, c.0m agl:l�
corrente, quente e Iria .

,

i Elevador - Frigoritico '. Cosinha d.e l,a o_em
Salas de amostras para os' 5rs. 'viaiantes

. i'

Automovel na Estação
.

C U R I 'r I BA.. PÀRAI'{!Ar.1- ---

PalaceConsultas á qualquer hora, no
Hospital Olll no consultorio

fAltA, ALEMÃO
peçä auxilio do.
TONICO BAYEIl

qué enriquéce o

sangue e fOttifi.'
�, f ,,:. � � ..

�,,"f L
� -

ca' o

.,organlSßlO.'l;(,'ll ) ORGANl/MO L"/'GO .

Vemlido ' .

. (,"�.

:=GY m:����.��!�!O
"

•
' #

TOItif�u..se COIR
NAS ANEMIAS, DQEN'I<S DO PEITO. FRAQUEZA.

.... ,mA DE MEMóRIA. GRAIOOtt, DESC.ALCIFIC.At;AO,

de M A R T j N S J A'R U O A
Rua Barão do Rio Branco' n. 62

BRASIL

1
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" .,.., ,

_ _
SO.fCH,IR-M8Of

. . I
'

\Jl\RL\GUA' � .rL:\NT� CL\TL\RI,NL\
,"-1

-x - 5 - 7. - ·1941

1Dr. Marinho Lobo
Advogado

'Escritorio- e resídencia em Jcinvite "

R'ua Abdc)n. Batista No. log -_ Telefone 683

Total. dos Imóveis sorteáveis mensalmente: 785:0.00$00,Ql
O sorteie do mês de Julho, realízaose-ão no dia 26,

.

I �----,,--o
'_ :',

! Adoptado�..;ffkialmente
no EXt"!.'fCito .

Com o seu U::lO, pot�,'Se em �� -E Saltará ..
! poucos, j:i'ias :

" .' ,. ",' c- ,_
'I, _,_ o' :S�U'(': Htirpöj de im-

.

Lêde .testernunho de gratidão de
purezas e bem estar Ueta!. :.( l!IeIl Acado eI...., eI.rra,!,>"r, �a�� Hermenegildo Antonio de ,Melo.

.
'" - ....a. no ...tomaco, VIII h€ro d.é bilw. '

II S O L' d S'I·2. - Desapparecimento de es· .. a lIilis nio corre liYrenum�" 9ÍI umo ,nr. ollllngos a. 1-
pinhas Eczemas Erupções Fu- ali....n� n� aÃ!, cliceridos e I\"ptjr...

.

va Pinto'
. -

I, C' '.' F'· 'b -eesn, O. ca_ metoam o est"m..�o. Te' ndoCl me' achado' b .... t

I
runcu es, oceiras, ,'� Idas ra- SobreTe",'" "riaio cle ......tre. Voei v . astan e
vas Bôba etc'

.

...nte••e abatido It como que envene- 'onstipadQ, sofrendo de uma
3' - O�s3p{}arecimenío com nado. lludo é, amarco ., ... vida é ii.. l:irorl{!uite, pertinaz, e fazendo

pletó de . RHEUMATISMO doo. :mÜ:;:'�impl.. e...euação nãl,! toe.�á. uso do seu afamado PEITORAL
I
res nos 05;:;05 e dô.e' de caheca "o&usa, Nada ha como" {a!D0s... DE ANGICO �ELQTENSE,

I 4' -'Des<lpparedl;ento d'u� :!��lim�!�!��!J.·F;z�':����:; manitesto-Ibe �aquI meu pro
m1mifes,taçôes syphjlitica�, e de liTremen�_ litro de '!Sm.,_e voei f�ndo reconhecimento 'Pela gran
todosAO'.... ' "tJ<!em"''''''o·1 d "fundo sente-ee d,spos_to para tudo. Nao ca!l- diosa descoberta a bem daa.. .......... So'

...m u.mno ; ..ao luan" e contudo sao· h -
.

I f dsyphílitieo maravilhota.�a f".er.a bili" correr uman dade so re ora, pelo
5 - O apparelhe gastro-istes- .

i'Hvr......nte. Pe�a. a. Pdlu]... CA�. bom 'é p.ronpto resultad<Í"�ue.' ,

.

' .

'I'ERS para o. FIcado. NIlO' aee.lt. d I Ih'
'.

Itmal jlerfe. o, pors O .ELlXIR ",�, Pr� 3$000 e e co I, com o uso simp es-
914. não lIataca o es1omago e

,

. mente d� dois vidros deste
não contem íodureto .

, . 'jSeu preparado.
E' o único D'epl:lrativo. que I. CALCEHINA '. �cha�do-me ,resta�elecido,tem attestados dos Hospitaes, .

. faço-lhe esta, podendo Vmcê
de especialistas dos Olhos e da

� A saude das' creaoças fazer dela o U80 que lhe
O,YSPt:psia Syphili,tiea, O lOI,eO p'DR EXCtlf1ie11

apre�ver. _

Sou com .tdda a
U '\ I' .

.

l:L n consideração, de Vmce Amov,dros duplos .: � "
.

'J.' Obro
.. Cro. � Herme�egildo'

,. ' lá sé e!.lSCl1trilm�á venl!a.s_on- ClJldar� dos- VoS?� filhos, �ntes Automo de. Mello., - P<:lotas

tendO. o doblO' do liquido e cus-.
des tres ,ano.s de.ldad�!! r , I

Dr, Fr�nclsco Jose Rodnglfes
I ta�dQ roe�os '200/9' gue dois N� pnmeJr" mfancla ,esta o de AraUJO, forma�b pela Fa-

________..__- •• vi.6s �eQ� ws
'

> destmo de eada um de nos. culdade de MediclOa· da Capi.I
.,

As cre�nças bem nutridas e sa· tal Federal dos Estados Unidos
1.7'�"�·--_ ._....

I
dias serão ,horn ,ns frlrtes,s,adios do Brasil etc.

.

H.-Ideb-"'-do A' �:-mes !
.

. e resisten1es. Atesto que. empregando-o
. . '&". · UV 'lei D�e CA[CEtiINA ,lOS vossos PEITORAL DE ANGICO PE-

,

SI"
..

t d
i

� tRM r"N�O
filhos e tereis garantido.o futu- �OTENSE, pre,P-arado pelo dis-

Oie • a o r I I:. rO deles. tinto frmaceutico snr
.

,

"I A CALCEHINA contem to- Oo!"ingos da Silva Pinto, cdm
plOvi�iO!lado pdü Tribun,!.! dI! Apelação, registro n. 236, e devi- i EDE fRa'

, �(JS. os elementos, necéssa�ios e o fIrn; de debelar a tosse sym·
damente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil Seção de i � � 'indispensaves ao desenvolvlmen· tomat ca das af�çõe8 bronco-
" .,' " ,. ,. ;" o"" .'" •!' to d'iS creanças.

. pulmo�a�es, colhi resultado que::l. C�,tanna, ..om C"C.l!or,o _mJ H:_AOUA. vnde pa",3 os deVI' i 1 Em todas as �armaclas me sahsftz�ram - Pelotas.,dos Impostos de SOLICITADOR [,E CAUSAS, .-.terecl! os ser· r· DI'. Franczsco José Rodrigues
viços CO!T\J)lltiveis com sna profl5São a quem ud!':!, pr .. cis�r. I

'WJI'III'NDII:ISE C f'
de Araújo,

I , .. CI &l'" on Irmo estes atestados '; Dr.
a prep.o dL� oca"',·a-p. u

E. L. Ferreira de Araujo (Firma
:s 1", .

ma .reconhecida). ,I machma de costura cStng�r� Licença N. 5;1 � de 26 �e Mar-
,

2 gavetas, um raCio cAme ço �e .19'06'
> "

-

rican Bosch" em perfeito DepOSIta ger�l' Laboratorio Pei�
•

d'
.

.

torai de AngICO Pelotensl' .

estaClfJ, e IVf)rSOS moveis,! -� Pf'lotas, RIo O: do Sul .

RQhp.l'tc Meklenburg, I Vende-se em todá a parte

DESPERTE A IIUS' 9 C,o;'heêeis'ó '�lamadoB Peitoral d� Anp�
DO SEU FICADO . ee Pelotenle

.
"

E suas vi'rtudes?

-t.: '

'" '

(Sezões, Malárk:is, lmpútud�mo
.. _, ,'Maleitas, Trernedeleo)

J,}invile - S. Catarina

"eäp�u,las' AÍft�nieâs'
.. �

• (..' 'I..

Mioancora"
Em todas as bcas farmácias;

.. , ,

E� .um ,produto oos Lab01;a tóf�6�-M..!N 1� NCOR�,
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B6la ao . Cesto
DUAS VITORIAS DO

BRASIL

Visitas
Vi8 itaram nossa redação,

esta semana, os srs. dr.
José Malta, Reinoldo Rac,
Frederico ViU, José Costa
e Pedro Sant'Ana.

'

hteb61

o s..s.e de tr.. ser.çóes I

E.pres.d. COlD _I.. 11.'1

MAGROSDE
NASCENÇA
PODENACORA
OBTER 2Ks.
NUMA

SEMANA

HIIll DE NOGUEIRA
o r_.dllo que lem depurado

DOISNQTICIAIUbs
em' lingua porluguêza
Estação: O J p - BERLIM
Onda 25,31 m - 11855 K'c108

Hora: 20 a 20,15
e 22 a 22,15

HORA. LOCAL
Doísnottelarlos ße ultima

hora, diariamente

1 Chevrolet gigante, ti
po 37 um Opel Blitz;
tipo s], algumas bici
cletas -usades, tudo em

perfeito estado de con-

servação. Tratar com

REINOLDO RAU

EXIJAM· O SABÄO

Virgem
.,: , S��ÃtX!�étAt'

. ;LJ ESP,EC1AlIqADE
d (Ma.rca .registrada)

"J /i':-;

-ci

_�__;,�...._""";õIiii�""" """"� �_..&-_-,,,,-,,,,"�-"-,,=����
.:v,', _. '::'''ß!!\j'�li1" ;'c.;:�$-H�
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